


Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 moeten worden. Een stukje vaneen derde bootje werd gevondenin een dichtgegooide sloot aan deLange Lauwerstraat (hoek KorteLauwerstraat). Ook dit fragmentmoet van de 12de eeuw of eerderzijn. Tevens is bij die opgravingeen houten gebouw, mogelijk12de-eeuws, aangetroffen.In 1934, de jaren veertig en 1979-1981 werden langs de Waterstraatschoeiingen gevonden die eenopschuivende oever lieten zien endie het, mede in vergelijking totandere plaatsen, aannemelijkmaakten dat hier sprake is geweestvan een handelsnederzetting uitde besproken periode. Daarnaastvormt het vele, deels vrijwelcomplete, importaardewerk eenaanwijzing voor de nabijheid vaneen handelslocatie.Verder is langs de Waterstraateen fundering van een tufstenengebouw gevonden (afb.3). Hoeweleen exacte datering ontbreekt, isdit het enige stenen gebouw inUtrecht dat in de vroege 12deeeuw (of eerder) is te dateren endat met (particuliere) burgerlijkeactiviteiten verbonden kan wor-den. Het is goed mogelijk dat hethier om een (handels)huis gaat.Tijdens de campagne van 1979-1981 zijn ook de resten van

eenhouten gebouw uit de 10de-12deeeuw aangetroffen. Zeer recent(augustus 1996) is er bij deWaterstraat/Jacobikerk ook weereen zware paal van een constructietevoorschijn gekomen die ergensin de 10de-12de eeuw thuishoort. In 1985 werd er langs de LangeLauwerstraat een vroeg 11de-eeuws houten gebouw gevonden,dat aan het eind van de 11deeeuw hersteld of vernieuwd is.Aardewerk in een dichtgegooideoudere sloot en iets jongere vloer-niveau's maken een bebouwing/-gebruik tussen de late 10de enhet midden van de 12de eeuwaannemelijk. Eerder, in 1981,werden veel verder westelijk aande Waterstraat ook al resten vaneen huis uit de 'goede' periodevrij gelegd. afb.3 De fundering vaneen tufstenengebouw dat uithet begin van de12de eeuw{mogeiijli eerder)dateert.Het is het enigestenen gebouw uitdie periode inUtrecht dat methandel geasso-cieerd l(an worden.Dit gebouw lageen tiental metersten noorden vande Waterstraat,langs de huidigeJan Meijenstraat.(Fotodienst Ge-meente Utrecht) troffen boot dateen waarschijnlijkuit het begin van de 11de eeuw,de tijd waarin Stathe gefunctio-neerd moet hebben.

Kortom derol van de Vecht is nauwelijksomstreden. Dit te meer omdat debenedenloop van de (Oude) Rijnal ruim voor de 10de eeuwverland moet zijn geweest en dusgeen verbindingsweg meer vorm-de. Wat zijn nu de specifieke aanwij-zingen om de handelswijk langs deVecht (Waterstraat-Lange Lauwer-straat) te plaatsen? Eenvoudigsamengevat, kan er geconstateerdworden dat nergens in Nederlandeen laat 10de-12de-eeuwse neder-zetting, geassocieerd met handelis gevonden die van vergelijkbareomvang is als wat in Utrechtlangs de Vecht is aangetroffen.Natuurlijk zegt dit niet alles,immers in de voormalige Wijk-C is veel opgegraven, terwijl het inTiel (de recente vondsten aldaarzijn hierniet inbegrepen), Deventer,Stavoren etc. om kleinere opgra-vingen gaat en er dus nog veelverscholen kan liggen. Maar hoewelhet complex aan vondsten langsde Vecht indrukwekkend is,moet toch worden bedacht datook hier door de omstandighedenzeker het nodige zal zijn gemist.Daarbij komt dat in de genoemdestrook geen enkele opgraving isuitgevoerd zonder dat er structurelevondsten uit de 11de en 12deeeuw zijn

gedaan.Absoluut onovertroffen is devondst van twee schepen langs deWaterstraat (afb. 1, zie omslag).Deze werden beiden bij de opgra-vingen/ontgrondingen t.b.v. debouw van de Kamer van Koop-handel gevonden. Ondertussenweten we dat deze schepen in de10de en 11de eeuw gedateerd 81 ju/i/augustus 199 7 OUD-UTRECHT










